Intervju: polkovnik Franc Koračin, poveljnik 72. brigade

72. BRIGADA SV V TESNEM STIKU S
PREBIVALCI V LOKALNEM OKOLJU
Polkovnik Franc Koračin od sredine leta 2012 poveljuje eni od
treh slovenskih brigad. Tisti brigadi, ki ima z geografskega vidika
svoje enote v vzhodni Sloveniji. Poznavanje geografije domačega
okolja je za poveljnika in njegove podrejene pomembno. Čudovite ravnice in reke z mnogimi zavoji z estetskega vidika ponujajo
veliko lepega, a samo kadar niso struge prepolne. Takrat so poveljnikove ekipe zelo zasedene. Pomagajo v domačem okolju.
Po preoblikovanju vojske v letu 2013 ima
Slovenska vojska (SV) dve enaki brigadi.
1. brigado, ki pokriva zahodni del Slovenije, in 72. bBrigado, ki pokriva vzhodni
del države. Kaj to v praksi pomeni? Sta
brigadi povsem identični? Obstajajo kakšne razlike?
o v praksi pomeni, da ima 72. brigada
svojo domicilno pristojnost in odgovornost Civilno-vojaškega sodelovanjana področju 132-tih občin, pristojnost
vodenja dejavnosti SV v sistemu varstva
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pred naravnimi in drugimi nesrečami
na področju osmih regijskih štabov CZ.
Odgovorna je za štiri vojašnice in ostale vojaške objekte skupaj z vadbišči in s
strelišči, zagotavljanje podpore delovanju
lastnih in ostalih enot, sodeluje pri novačenju bodočihprihodnjih pripadnikov
SV in oblikovanju strateške rezerve na
področju vzhodne Slovenije. Brigadi sta
strukturno skoraj identični glede poveljstva brigade, enote za podporo, polkov
in rodovskega bataljona. Razlikujeta pa

se v trenutni popolnjenosti s pripadniki
stalne in pogodbene rezervne sestave in
v številu enot vojašnic. 1. brigada ima v
svoji sestavi Večnacionalni center za gorsko bojevanje (VNCGB) in verjetno še
kaj …
Kakšna je umeščenost SV v vzhodni Sloveniji? Kje so vaše organizacijske enote?
Na vzhodnem delu Slovenije so enote
SV nameščene v šest vojašnic: 72. brigada, del enot Logistične brigade, del enot
1. brigade, 15. polk vojaškega letalstva
in CVŠ z delom svojih organizacijskih
podenot. 72. brigada je odogovorna za
Vojašnico Murska Sobota, Vojašnico Generala Maistra, Vojašnico Franca Uršiča v
Novem mestu in Vojašnico FRS v Celju.
Organizacijske enote 72. BR:
Poveljstvo 72. brigade z Enoto za podpo-

kaliber

Rodovski bataljon 72. brigade (RB 72.
BR). Poveljstvo je nameščeno v Vojašnici Murska Sobota, v svoji strukturi ima
Enoto vojašnice Murska Sobota in osem
rodovskih čet, ki so nameščene v različnih vojašnicah po naslednjem seznamu:
- Lahka raketna baterija ZO 72. brigade

specialist

Teritorialni polk 72. brigade (TERP 72.
BR) je nameščen v Vojašnici Franca Uršiča (FU) v Novem mestu. V svoji strukturi
ima Enoto vojašnice FU.

oprema in sistemi

20. pehotni polk (PEHP) je nameščen v
Vojašnici Franc Rozman Stane (FRS) v
Celju, kjer je nameščen celoteni polk. V
svoji strukturi ima tudi Enoto vojašnice
FRS.

osrednje teme

74. pehotni polk (ena pehotna četa, nastanjena v Vojašnici MS) je nameščen v
Vojašnici generala Maistra.

(LRBZO 72. BR), nameščena v Vojašnici
Jerneja Molana v Cerkljah,
- Obveščevalno- izvidniška četa 72. brigade (OIČ 72. BR), nameščena v Vojašnici Franc Rozman Stane (FRS) v Celju,
- Četa vojaške policije 72. brigade (ČVP
72. BR), nameščena v Vojašnici Franc
Rozman Stane (FRS) v Celju in z enim
vodom v Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah,
- Četa JRKBO 72. brigade (ČJRKBO 72.
BR), nameščena v Vojašnici Franc Rozman Stane (FRS) v Celju,
- Baterija za ognjeno podporo 72. brigade
(BATOP 72. BR), nameščena v Vojašnici
generala Maistra v Mariboru,
- Inženirska četa 72. brigade (INŽČ 72.
BR), nameščena v Vojašnici Franca Uršiča (FU) Novo mMesto,..
- Četa za zveze 72. brigade (ČZV 72. BR),
nameščena v Vojašnici generala Maistra v
Mariboru,
- Protioklepna četa 72. brigade (POČ 72.
BR), nameščena je v Vojašnici Murska
Sobota.
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ro in z Enoto VGM je nameščeno v Vojašnici generala Maistra.

Vpetost vojske v lokalno okolje je izrednega pomena za legitimnost njenega
delovanja. Kakšni so civilno-vojaški odnosi na primeru vaše brigade in katere
uspehe na tem področju bi lahko najbolj
izpostavili v lanskem letu oziroma kje so
priložnosti v tem letu?
Tako kot celotna SV se tudi 72. brigada
zaveda pomena vpetosti v lokalno okolje. Težišče sodelovanja s civilnim okoljem (CO) je bilo v letu 2013 na izvedbi
nalog iz verificiranih letnih načrtov sodelovanja z organizacijami in društvi, s
katerimi ima SV sklenjene dogovore o
medsebojnemu sodelovanju. Na območju
domicilov sodelujemo pri dogodkih, ki
jih organizirajo občine oziroma društva
s tega območja. V letu 2013 smo sodelovali pri izvedbi več kot 300 dogodkov s
področja civilno- vojaškega sodelovanja
(CVS), uporabili za te namene 267 prevoznih sredstev in prevozili 16.079 km.
Število pripadnikov 72. BR, angažiranih
pri izvedbi CVS dejavnosti, je bilo 1336,
opravili smo 14.968 delovnih ur.
Nekaj pomembnejših dogodkov, pri katerih smo sodelovali v letu 2013:
- podpora pri organizaciji maratona Celje - Logarska dolina, MOS Celje, Evropskega prvenstva v košarki, Festivala Lent,
Otroške varnostne olimpijade, dogodkov
ob obletnici pekrskih dogodkov, ob spominskem dnevu generala Maistra in drugih slovesnostih,
- sodelovanje pri krvodajalskih in drugih
humanitarnih akcijah,
- sodelovanje v čistilnih akcijah, športnih
prireditvah in
- organiziranje jesenskega teka Štatenberg, likovne delavnice v VGM ter drugo.
Tudi v letu 2014 pričakujemo približno
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Polkovnik Franc Koračin, poveljnik 72. brigade
enako število dogodkov s področja sodelovanja s civilnim okoljem, tudi tam, kjer
smo bili do sedaj manj opazni.
72. brigada ima svoje poveljstvo v Mariboru. Na Štajerskem smo pred leti imeli
kar nekaj težav zaradi poplav. Pripadnice in pripadniki SV so v velikem številu
priskočili na pomoč prebivalstvu ob tistih izjemnih dogodkih. Kako je brigada
pripravljena na take dogodke in kako še
lahko pomaga v primeru naravnih in drugih nesreč?
Poveljstvo brigade ima izkušnje pri vodenju aktivnosti dejavnosti enot SV pri
odpravi posledic naravnih ujm, prav tako
tudi njene podrejene enote pri nudenju
pomoči ob teh dogodkih. To smo dokazali pri angažiranju naših enot v Železnikih
v letau 2007 in v novembrskih poplavah
leta 2012 na tem področju. Ena od prioritetnih nalog brigade je tudi zagotavljanje
zmogljivosti za delovanje v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Skladno z načrti je brigada pripravljena in sposobna voditi lastne in dodeljene
zmogljivosti enot SV v svojem območju
odgovornosti (področje osmih regijskih
štabov Civilne zaščite) in zagotavljati
zmogljivosti tudi izven svojega območja.
Z uporabo namenskih zmogljivostnih
enot ali v obliki fizičnih del lahko pomagamo ob teh dogodkih.
Na področju mednarodnih operacij in
misij imamo v SV zdaj že dolgoletne izkušnje. Kateri so ključni uspehi vaše
brigade na tem področju? Kje vse ste že
bili, ste še prisotni s svojimi enotami in
kakšni so načrti za v prihodnje?
Z vključitvijo posameznikov je brigada
sodelovala na mednarodnih operacijah
in misijah (MOM) že od samega začetka delovanja SV. Na MOM, kot enota iz
brigade, je verjetno prvi sodeloval inženirski oddelek z gradbeno mehanizacijo v
KFOR-ju. Do sedaj so bili številni posamezniki in enote tudi pripadniki pogodbene rezerve in udeleženci MOM v Afganistanu, v Bosni, na Kosovu in v Libanonu. V letu 2013 se je v jeseni vrnila četa
iz KFOR-ja, sestavljena iz rodovskih enot.
V istem letu je brigada postala odgovorna
za pripravo kontingenta ISAF 20, ki je sedaj na MOM. Trenutno je 13 pripadnikov
brigade na MOM, v jeseni se bo to število
bistveno spremenilo, v kratkem bomo namreč pričeli z usposabljanjem kontingenta KFOR 30 in kontingenta UNIFIL 17.
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Kako je biti poveljnik 72. brigade? Imate veliko znanj in izkušenj na vojaškem
področju, ki zagotovo vplivajo na vaše
vodenje brigade. Morda lahko z bralci
delite kakšne posebne dogodke, ki so
pomembno vplivali na vašo vojaško karierno pot?
Posebnih dogodkov je bilo kar nekaj,
vsekakor so dogodki iz leta 1991 in prihajajoči prvi sin vplivali, da sem prekinil
četrti letnik študija Ekonomsko-poslovne
fakultete. V TO sem se zaposlil z zaključeno vojaško akademijo in tako stopam
po vojaški karierni poti častnika SV. Biti
poveljnik v tem času je vsekakor izziv in
odgovornost, še posebno, ker je brigada
v letu 2014 na težišču delovanja SV. Omenil sem že pripravo dveh kontingentov
za napotitev na MOM v jesenskem delu
in zagotovitev sil za delovanje v sistemu
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter izzive na področju civilno-voja-

Polkovnik Franc Koračin se je leta 1989
po končani Vojaški akademiji kot rezervni častnik pridružil Teritorialni
obrambi Republike Slovenije. Bil je poveljnik protidiverzantskega voda v 73.
Območnem štabu TO Ljutomer. V času
osamosvojitvene vojne je deloval v bojnih dejavnostih v Gornji Radgoni. Zaposlil se je v TO v vodu stalne sestave v
Ljutomeru.
Veliko izkušenj je pridobil na štabnih
in poveljniških dolžnostih na različnih
ravneh vodenja in poveljevanja v SV.
Pod njegovim vodstvom sta bila oblikovala dva bataljona, 172. učni bataljon

škega sodelovanja. Ključne izzive brigadi
predstavljajo vsekakor izgradnja zmogljivosti motorizirane bataljonske bojne skupine, izgradnja splošne inženirske čete,
večnamenske JRKBO čete, tankovskega
voda ter zagotovitev odzivnih sil v RS
in za potrebe Nata (četa vojaške policije).
Smo nosileci sodelovanja v MLF in v tem
letu nosilec izvedbe vaje CLEVER FERRET 2014 v Sloveniji.
Znanja in izkušnje, ki sem si jih pridobil,
sem izkoristil pri preoblikovanju brigade.
Po moji oceni smo bili v zelo kratkem
času sposobni sprejeti nove izzive in odgovornosti ter seveda naloge. Verjamem,
da mi bodo znanja in izkušnje ter odličen
kolektiv brigade v veliko pomoč tudi v
prihodnje pri uspešni realizaciji izvedbi
poslanstva brigade.
Liliana Brožič

pehote in 670. poveljniško-logistični
bataljon, s katerim je SV dobila prvo
enoto, ki je bila oblikovana in afirmirana pa NATO standardih. V letu 2012 je
bil namestnik poveljnika EU brigade,
vodja kontingenta SV v EU brigadi. V
času od 14. maja do 2. junija 2012 je
sodeloval v vaji Wind 2012. Vaja je bila
priprava za sile EU, ki so bile v pripravljenosti za hitro posredovanje na kriznih žariščih do šest tisoč kilometrov
od Bruslja v času od 1. julija do 31. decembra 2012. Je prejemnik več priznanj
in medalj.

